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Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na návštěvu naší expozice v rámci největšího průmyslového veletrhu v České
republice, Mezinárodního strojírenského veletrhu 2014 v Brně.
Letos je ovšem naše pozvání o to radostnější, že Vám můžeme v tomto zajímavém prostředí představit zcela novou, generační verzi
systému CRMPLUS, s označením 5! Věříme, že Vaší případné návštěvy nebudete litovat a již nyní se těšíme na setkání s Vámi.
Sjednejte si s námi schůzku, budeme s Vámi počítat a přednostně se Vám věnovat. Termíny, kdy budou naši specialisté na expozici
přítomni, naleznete v samostatném článku níže.
Těšíme se na Vás!
Tým CRMPLUS

CRMPLUS na MSV 2014, stánek společnosti TECHNODAT, pavilon P, č. 001
Neváhejte nás kontaktovat a sjednat si s našimi specialisty schůzku! Budeme Vám k dispozici na
stánku společnosti TECHNODAT v úterý, 30.9. a ve čtvrtek, 2.10.2014. Pokud Vám tento termín
návštěvy nevyhovuje, prosíme, kontaktujte nás.
Více informací >>

CRMPLUS verze 5 se představuje...
CRMPLUS verze 5 je tady a přináší moderní, uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání! Alespoň tak se
vyjadřují první zákazníci, kteří již měli možnost se s novou verzí CRMPLUS seznámit. Verze, která je
především odměnou za věrnost našich zákazníků, bude již brzy uvolněna. Využijte této jedinečné
šance se s novou verzí seznámit v předstihu!
Více informací >>

Byznys je byznys, ale pomáhat potřebným se musí!
Také máte rádi tu pohodu a atmosféru letních festivalů? A co teprve, když se jedná o benefiční akci
pro dobrou věc! Naše společnost se účastnila jako jeden z hlavních sponzorů akce "Benefice pro
Karolínku", díky které se podařilo získat pro postiženou Karolínku neuvěřitelných 232 562 Kč! Report z
akce, perfektně střižené video a reportáž TV NOVA naleznete na níže uvedeném odkazu.
Více informací >>

VÍTE, ŽE...
Na nových webových stránkách CRM systému CRMPLUS můžete nyní stahovat trial-verzi systému bez toho, abyste museli kontaktovat
některého z obchodníků?

Okamžitý přístup k trial-verzi systému naleznete na stránce Ihned vyzkoušet CRMPLUS. V trial-verzi si můžete vyzkoušet základní instalaci
systému s plánováním úkolů a událostí nebo přístup k datům přes webové rozhraní nového modulu WebClient. Samozřejmostí je
předem připravená databáze s testovacími daty, takže můžete ihned zkoušet funkcionalitu v praxi.
Další možností je získat trial-verzi systému připravenou na míru Vaší společnosti. Zvolte si vlastní konfiguraci testovací verze pomocí
poptávkového formuláře na stránce Chci trial-verzi na míru, kde si můžete sami CRM nakonfigurovat. Připravíme pro Vás prázdnou
databázi, kterou můžete po vyzkoušení trial-verze převést do ostrého provozu Vaší společnosti.
Vyzkoušet CRMPLUS nebylo nikdy jednodušší!

Pokud máte zájem o bližší informace o připravovaných novinkách, cenách licencí, modulů, služeb atd., kontaktujte nás telefonicky či emailem nebo navštivte naše webové stránky CRMPLUS. Velmi rádi budeme reagovat také na Vaše podněty či přání.
Závěrem nám dovolte popřát Vám hodně úspěchů a spokojenosti nejen ve Vašem podnikání.
Těšíme se na další spolupráci.
Tým CRMPLUS.
www.CRMPLUS.cz
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CRMPLUS - CRM systém od českého výrobce s garantovanou podporou a aktualizacemi!

